
Tại Ngoại Hầu Tra

Trong trường hợp quý vị bị cảnh sát 
bắt giữ vì bị tình nghi phạm tội, quý 
vị có thể xin được tại ngoại hầu tra, 

nghĩa là quý vị được thả về nhà trong khi 
chờ đợi ngày ra hầu tòa. Thông thường, 
khi cảnh sát cho rằng quý vị vi phạm luật 
thì có bốn trường hợp xẩy ra như sau:

1. Vi phạm nhỏ như vượt đèn đỏ giao 
thông - quý vị có thể nhận giấy phạt và 
không phải tới hầu tòa. Chỉ trừ khi nào 
quý vị phản đối là quý vị không hề vi 
phạm thì khi đó quý vị có thể phải ra hầu 
tòa. 

2. Vi phạm luật ở mức độ nghiêm trọng 
hơn một chút - quý vị có thể nhận được 
Trát Hầu Tòa và trong đó sẽ cho quý vị 
biết rõ chi tiết ngày hầu tòa. Đồng thời, 
kèm theo Trát Hầu Tòa là những giấy tờ 
khác giải thích quý vị không cần phải ra 
hầu tòa nếu quý vị nhận lỗi vi phạm về 
mình bằng cách điền vào ‘Giấy Thông 
Báo Luận Tội’ và gửi cho Tòa Án theo 
đúng thời hạn quy định.

3. Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng hơn - 
quý vị có thể nhận Trát Hầu Tòa và được 
cảnh sát cho tại ngoại hậu tra. Điều này có 
nghĩa là quý vị có thể về nhà nhưng quý vị 
buộc phải ra hầu tòa.

4. Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng 
như mưu sát, hoặc cảnh sát nghĩ rằng quý 
vị có thể sẽ bỏ trốn không tới hầu tòa hoặc 
là quý vị sẽ tiếp tục hãm hại người khác 
- cảnh sát có thể từ chối không thả quý vị 
về nhà. Trong trường hợp này, quý vị phải 
nộp đơn lên tòa để thẩm phán quyết định 
có nên cho quý vị được tại ngoại hầu tra 
hay không.

Nói chung, chỉ có hai nhà chức trách cảnh 
sát và tòa án mà quý vị có thể xin được tại 
ngoại hầu tra.

Xin cảnh sát cho tại ngoại hầu tra
Nếu bị cảnh sát bắt giữ thì quý vị có thể 
xin tại ngoại hầu tra với bất cứ cảnh sát 
viên nào có cấp bậc ngang hàng hạ sĩ 
(sergeant) hoặc trên, hay cảnh sát trưởng 
tại đồn cảnh sát. Tuy nhiên, quý vị sẽ 
không thể xin tại ngoại hầu tra nếu quý vị 
bị bắt giữ với mục đích để điều tra một vụ 
án vi phạm nào đó. Trong trường hợp này, 
quý vị chỉ có thể xin tại ngoại hầu tra sau 
khi mục đích bắt giữ để điều tra đã hoàn 
tất hoặc cho tới khi quý vị đã bị buộc tội. 

Cũng cần phải hiểu thêm là nếu quý vị 
bị bắt giữ vì đã có ‘Lệnh’ cấp từ tòa án, 
và nội dung của ‘Lệnh’ bắt giam có điều 
khoản cấm không cho quý vị tại ngoại hầu 
tra, thì quý vị không thể xin cảnh sát thả 
quý vị về nhà để chờ ngày hầu tòa được.

Nếu quý vị bị cảnh sát từ chối không cho 
tại ngoại hầu tra, cảnh sát có nhiệm vụ 
đưa quý vị ra tòa càng sớm càng tốt, chậm 
nhất là một ngày sau khi bị bắt. Khi đó, 
quý vị có thể xin quan tòa cho quý vị được 

phép tại ngoại hầu tra.

Xin tòa cho tại ngoại hầu tra 
Bất kể là quý vị đứng trước tòa án nào, tòa 
án đó đều có thẩm quyền cho quý vị được 
tại ngoại hầu tra. Luật sư thường trực 
(duty solicitor) tại các tòa án Sơ thẩm và 
tòa án Thanh Niên đều có thể giúp những 
người đang bị cảnh sát bắt giam xin được 
tại ngoại hầu tra. 

Có thể xin được tại ngoại hầu tra 
hay không?
Đạo Luật Tại Ngoại Hầu Tra [Bail Act 
1985 (SA)] quy định những yếu tố nào 
liên quan tới việc quyết định quý vị có nên 
được tại ngoại hầu tra hay không. Tại tòa 
án, có thể quý vị sẽ nghe thấy những cụm 
từ  “giả như có lợi về tại ngoại hầu tra”, 
“giả như có bất lợi về tại ngoại hậu tra”, 
hay là “giả như trung lập”. 

Lý do là vì theo Đạo Luật Tại Ngoại Hầu 
Tra, những giả định này dựa trên nhiều 
yếu tố khác nhau và trong đó gồm cả mức 
độ nghiêm trọng của việc vi phạm.

Nếu vi phạm được cho là tương đối nhỏ, 
người vi phạm sẽ được tại ngoại hầu tra. 
Ngược lại, nếu sự vi phạm được cho là 
trầm trọng, thì công tố viện sẽ nêu lên 
những điểm bất lợi về tại ngoại hầu tra. 
Như vậy, quý vị sẽ phải thuyết phục lý do 
tại sao tòa nên cho quý vị được tại ngoại 
hầu tra.

Theo điều 10 của Đạo Luật này, tòa sẽ 
thiên về quyết định cho quý vị được tại 
ngoại hầu tra chỉ trừ khi có những lý do 
chính đáng là không nên mà thôi. Sau đây 
là một vài yếu tố điển hình tòa sẽ cân nhắc 
khi phải quyết định cho quý vị tại ngoại 
hầu tra hay không:

• tính chất và những tình tiết của việc vi 
phạm bao gồm:

- việc sử dụng vũ khí hay không
- cảnh sát có đầy đủ bằng chứng hay 
không
- hình phạt có khả năng bị tuyên án tù
• trước đây quý vị từng có lần nào không 
đến hầu tòa khi được yêu cầu hay chưa
• thông tin cá nhân và những quan hệ 
trong cộng đồng của quý vị bao gồm:
- quý vị sống với ai
- hoàn cảnh gia đình của quý vị
- việc làm của quý vị
• việc bảo vệ và phúc lợi của cộng đồng 
bao gồm:
- khả năng quý vị sẽ phạm tội thêm
- khả năng quý vị sẽ can thiệp vào bằng 
chứng hoặc gây hại nhân chứng

Điều kiện tại ngoại hầu tra
Nếu quý vị được tại ngoại hầu tra, thường 
là quý vị phải chấp nhận một số các điều 
kiện kèm theo ví dụ như:
• sống tại một địa chỉ nhất định
• hường xuyên trình diện cảnh sát
• không liên hện với nhân chứng, đặc biệt 
là nạn nhân
• không lái xe
• không uống rượu
• tham gia vào các khoá học giáo dục về 
ma túy hay rượu
• tới các cuộc hẹn bác sĩ
• giao nộp hộ chiếu
• không tới những nơi nhất định
• đồng ý trả tiền nếu quý vị không tới hầu 
tòa

Người bảo lãnh và việc vi phạm 
điều kiện tại ngoại hầu tra
Đôi khi tại ngoại hầu tra được cho phép 
với điều kiện là có một người khác gọi 
là ‘người bảo lãnh’ cam kết ký giấy tờ để 
đảm bảo rằng quý vị sẽ tới hầu tòa. Đa số 
các trường hợp, nếu người bảo lãnh đã trả 
tiền hoặc đồng ý trả tiền thay cho quý vị 
và nếu quý vị không tới hầu tòa, thì người 
bảo lãnh sẽ hoàn toàn mất số tiền đó.

Nếu quý vị vi phạm điều kiện tại ngoại 
hầu tra, cảnh sát có thể bắt giữ quý vị và 
khi đó tòa sẽ phải quyết định có nên cho 
quý vị tại ngoại hầu tra lần nữa hay không.

Tại ngoại hầu tra cho hơn một vụ 
việc hoặc có Án Lệnh Bạo Hành
Nếu quý vị có dính líu nhiều hơn một 
vụ việc với tòa, quý vị có thể có nhiều 
bộ điều kiện tại ngoại hầu tra khác nhau. 
Điều quan trọng là quý vị phải đảm bảo 
những điều kiện này không bị mâu thuẫn 
với nhau.

Ví dụ, nếu quý vị đã được phép tại ngoại 
hầu tra với điều kiện là phải cư ngụ tại địa 
chỉ ‘A’, nhưng ngay sau đó quý vị bị bắt 
giữ vì một vụ khác, thì quý vị cần đảm 
bảo rằng điều kiện tại ngoại hầu tra mới 
cũng cho phép quý vị sống cùng địa chỉ 
‘A’. Vì nếu quý vị có hai bộ điều kiện tại 
ngoại hầu tra khác nhau, quý vị có thể bị 
bắt giữ vì vi phạm điều kiện tại ngoại hầu 
tra. 

Nếu quý vị được tại ngoại hầu tra mà 
trong đó có những điều kiện liên quan đến 
người khác như vợ/chồng hay người thân 
trong gia đình, song quý vị lại cũng có 
một Án Lệnh Ngăn Cấm Bạo Hành liên 
quan đến cùng một người đó, quý vị phải 
đảm bảo rằng những điều kiện trong tại 
ngoại hầu tra không bị mâu thuẫn với Án 
Lệnh Ngăn Cấm Bạo Hành.

Ví dụ như Án Lệnh Ngăn Cấm Bạo Hành 
và điều kiện tại ngoại hầu tra không cho 
phép quý vị đến gần người phối ngẫu của 
quý vị nhưng nay giữa đôi bên đã hàn gắn 
thì quý vị phải nộp đơn xin sửa đổi cả điều 
kiện tại ngoại hầu tra lẫn Án Lệnh Ngăn 
Cấm Bạo Hành để cho phép quý vị đến 
gần người phối ngẫu của quý vị.

Bị khước từ tại ngoại hầu tra
Nếu bị khước từ cho tại ngoại hầu tra, quý 
vị vẫn có thể nộp đơn xin lần nữa trong 
trường hợp:

1. quý vị không có luật sư đại diện khi xin 
tại ngoại hậu tra lần trước; hoặc
2. tòa mới có ‘những chi tiết hoặc hoàn 
cảnh mới’ về quý vị liên quan đến tại 
ngoại hầu tra.

Theo Đạo Luật Tại Ngoại Hậu Tra, luật sư 
cũng không nên nộp đơn xin tại ngoại hậu 
tra hoặc nộp đơn xin mới chỉ trừ khi luật 
sư đáp ứng một trong hai điểm này. Vì 
vậy, quý vị không nên nộp đơn xin thay 
đổi điều kiện tại ngoại hầu tra cho tới khi 
quý vị có đầy đủ bằng chứng để thuyết 
phục tòa chấp nhận đơn xin của quý vị. 
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Kính gởi quý đồng hương, 

Sống giữa một đất nước dân chủ pháp trị như Úc Đại Lợi, mỗi cá nhân trong chúng ta đều được bình đẳng cũng như chịu 
trách nhiệm trước pháp luật. Để biết rõ những quyền lợi mình có, ta cũng nên tìm hiểu thêm về hệ thống luật pháp tại 
xứ sở này. Tôi rất may mắn được lớn lên và học được một chút vốn liếng kiến thức pháp luật tại đây, nay xin cùng được 

chia sẻ với quý đồng hương qua Adelaide Tuần Báo. Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng, những điều tôi trình bày dưới đây chỉ với 
tính cách thông tin khái quát, không thể thay thế cho bất cứ một cố vấn chuyên môn nào. Nếu quý vị có một vấn đề pháp lý, 
quý vị phải đi luật sư riêng để được cố vấn trong từng trường hợp cá biệt. Xin kính chúc quý đồng hương nhiều an vui, hạnh 
phúc, luôn sống trong tinh thần mến ‘luật’ và yêu đời!

Thân ái, LS. Kiều Ngọc


